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Hotărârea    nr.    102  / 2019   

Privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2019 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de  20 decembrie 2019; 

 

   Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 4/202/13.12.2019 şi raportul 
compartimentului contabilitate  nr. 4/203/19.12.2019;  

 -Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 -Legea nr. 50/2019–Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

-O.U.G. nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  

 -Legea nr. 82/1991, republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 49/23.04.2019 privind aprobarea 
bugetului general al comunei Gălăuţaş pe anul 2019 ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.51/2019 privind rectificarea bugetului 
general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019; 

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.59/2019 privind rectificarea bugetului 
general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.60/2019 privind rectificarea bugetului 
general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.78/2019 privind rectificarea bugetului 
general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.90/2019 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 91/2019 privind rectificarea bugetului 
general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019;  

-Dispoziția nr. 14 din 12.12.2019 a Șefului Administrației Județeană a Finanțelor publice 
Harghita privind actualizarea repartizării cotei de 17,50% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019;  

-Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 340/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 a 
Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.115/2019 privind repartizarea unității administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pe anul 2019, cu mdoficările și completările ulterioare;  
  -Adresa  Consiliului Județean Harghita nr. 30496/19.12.2019, privind repartizarea sumei de 

20,00 mii lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 7,5% din 

impozitul pe venit, pe anul 2019 pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea drumurilor publice 

în interiorul comunei Gălăuțaș, judetul Harghita: DC72-Pod Mureș-LimCFR (Centru); DC 

Primărie-Biserica Ortodoxă-Pârâul Gălăuțașului; DC 74-Poligon; DC 74-Dragomir Ionel; DC74-

Rusu Petru”; 
  -Contractul de sponsorizare nr. 5281/17.12.2019 încheiat între SC Carphatian Springs SA Vatra 

Dornei și Comuna Gălăuțaș, pentru suma de 3.000 lei, încasată în data de 18.12.2019;  
  Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 
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Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.6/150/19.12.2019, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 6/149/19.12.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, servicii şi comerţ,  nr.  6/148/19.12.2019;  

In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit b), alin. 4 lit. a), art. 139 alin.1, alin. 3 

lit.a),  art. 196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe trimestrul IV al 

anului 2019,  prin suplimentarea acestuia cu suma totală de 25 mii lei, la venituri şi  suma totală 
de 25 mii lei la cheltuieli,  după cum urmează : 

 
a)Bugetul local al comunei Gălăuţaş, cu suma totală de 22 mii lei, astfel: 
 

    a.1.) la venituri,  cu suma de 22 mii lei:   
- cod 11.02.05- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri       20  mii lei;  
-cod 04.02.04-Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit             2 mii lei; 
 

              a.2.) la cheltuieli,  intervin următoarele modificări:  
 
Cap. 51.02.01.03 –Autorităţi executive                                                                            
Nr. 
crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Salarii de bază 10.01.01 -7,15 

 TOTAL  -7,15 
 

Cap.61.02.05-Protecția civilă si protecția contra incendiilor 

 

Cap. 65.02.04.01   Învățământ  secundar 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Salarii bază 10.01.01 -3,00 

2 Contribuția asiguratorie de muncă 10.03.07 +3,00 

 TOTAL  0,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Transport 20.01.07 -1,8 

2 Incălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 -1,9 

3 Alte obiecte de inventar 20.05.30 +3,7 

 TOTAL  0,00 
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Cap. 65.02.03.02   Învățământ primar                                                                        
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
- mii lei- 

1 Pregatire profesională 20.13 -0,18 

2 Incălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 -0,70 

3 Alte bunuri și servicii cu caracter functional 20.01.30 +0,88 

 TOTAL  0,00 
 

Cap.65.02.03.01   Învățământ preșcolar                                                                      
Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
- mii lei- 

1 Pregătire profesională 20.13 -0,5 

2 Alte bunuri și servicii cu caracter functional 20.01.30 +0,5 

 TOTAL  0,00 
 

Cap. 56.02.07 Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială a 
persoanelor cu handicap 

 

 

Cap. 67.02.03.07-Cămine culturale 

 
 Cap: 84.02.03.01 Drumuri si poduri 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei 

 Alte active fixe 71.01.30 20,00 

 TOTAL  20,00 
  

 
b) Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii,  cu suma totală de 3 mii 

lei,  astfel:  
 

 b.1) la venituri , cu suma totală de 3 mii lei, după cum urmează:  
 

-cod 37.10.01-Donații și sponsorizări:                                                                             3,00 mii lei 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență 
socială a persoanelor cu handicap 

51.01.15 +0,15 

 TOTAL  +0,15 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Contribuție asiguratorie de muncă 10.03.07 +9,00 

 TOTAL  +9,00 
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 b.2.) la cheltuieli, intervin următoarele modificări:  
 
Cap.67.10.50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei                                                  
 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Transport 20.01.07 -15,00 

2 Încalzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 +15,00 

3 Acțiuni cu caracter știintific și social-cultural 59.22 +13,00 

4 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 -10,00 

 TOTAL  3,00 
 

 
                 Art.2.   Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, 
Agenției Județeană a Finanţelor Publice Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 

sediul Primăriei comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 
     Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul general 

al comunei Gălăuţaş şi contabilul instituţiei. 
 

 

 Gălăuţaş,  la   20 decembrie  2019 

 

 

Președinte de ședință,                 Contrasemnează pentru legalitate, 

 Consilier local,                              Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

 Ișan Alexandru                                                  Morar Monica-Camelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


